
 

 

แบบประเมนิผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที ่9 
 
วตัถปุระสงค ์ เพือ่ประเมนิความกา้วหนา้ในการเรยีนรูข้องนกัศึกษาเกี่ยวกบัเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่นในการจดับริการสาธารณะ” 

ค าแนะน า ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถามแลว้เขยีนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ด 

 
1. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของความ

ร่วมมอืระหวา่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

  ก. มกัเกดิจากความสมคัรใจขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ 

  ข. มกัท าใหเ้กดิการออกแบบการจดับรกิารสาธารณะใหม่ 

  ค. รูปแบบความร่วมมอืตอ้งมคีวามเป็นทางการคือการ

ลงนามความร่วมมอืเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

  ง. ความร่วมมอืมไีดใ้นหลายรูปแบบ 

  จ. ไมม่ขีอ้ใดถกู 

2.ขอ้ใดมไิดก้ลา่วถงึคุณลกัษณะของบรกิารสาธารณะ  

ก. กจิกรรมทีร่ฐัหรอืผูแ้ทนของรฐัจดัใหแ้ก่ประชาชน  

ข. กจิกรรมของรฐัทีจ่ดัเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนสว่นร่วม 

ค. กจิกรรมของรฐัทีส่่งผลต่อการพฒันาคุณภาพชวีติของ

ประชาชน 

ง. กจิกรรมของรฐัทีน่ าไปสูก่ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 

จ. กจิกรรมทีด่  าเนินการโดยเอกชนเพือ่ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการส่วนบคุคล และแสวงหาก าไร 

3. ขอ้ใดคือหลกัการส าคญัของการจดับรกิารสาธารณะ 

    ก. เพือ่ประโยชนแ์ก่สว่นร่วม 

    ข. ความเสมอภาคในการเขา้ถงึและรบับรกิาร 

    ค. ความโปร่งใสในการจดับรกิาร 

    ง. สามารถตอบสนองความตอ้งการเฉพาะของแต่ละ

ทอ้งถิน่ 

    จ. ถกูทกุขอ้ 

 

 

 

4. ขอ้ใดมใิช่ภารกจิในการจดับรกิารสาธารณะขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ไทยตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผน

และข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 

ก. การสรา้งถนน 

ข. การบรกิารสาธารณสุขมลูฐาน 

ค. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ง. การสเ่งสรมิการทอ่งเทีย่วและอาชพี 

จ. การต ารวจและการทหาร  

5. ขอ้ใดคือสาเหตทุีท่  าใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้ง

สรา้งความร่วมมอืระหวา่งกนัในการจดับรกิารสาธารณะ 

ก. เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพและลดตน้ทนุในการจดับรกิาร

สาธารณะ 

ข. เพือ่จดัการกบัปญัหาทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นและไม่

สามารถรบัมอืไดโ้ดยองคก์รเดยีว 

ค. เพือ่ตอบสนองความสนใจสว่นตวัของผูน้ าทอ้งถิน่ 

ง. เพือ่เสรมิสรา้งการประสานงานระหวา่งองคก์ารที่

จดับรกิารสาธารณะ 

จ. ถกูทกุขอ้ 

6.  Wicked problems หมายถงึอะไร 

ก. ปญัหาสาธารณะทีย่ากเกนิกว่าจะรบัมอืโดยองคก์รเดยีว

ท างานเพยีงล  าพงั 

ข. ปญัหาการขาดแคลนงบประมาณในการบรหิาร 

ค. ปญัหาการทบัซอ้นเชงิอ านาจหนา้ทีข่องหน่วยงานต่างๆ 

ในการจดับรกิารสาธารณะเรื่องเดยีวกนั 

ง. ปญัหาการขาดแรงจูงใจในการท างาน 

จ. ปญัหาผูบ้รหิารขาดความสนใจในการจดับรกิาร

สาธารณะ 
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7. มมุมองเชงิองคก์ร (an organizational perspective) 

อธิบายรูปแบบความร่วมมอืไวอ้ย่างไร 

ก. ความร่วมมอืมไิดม้รูีปแบบทีค่งที ่คือ พฒันาจาก

รูปแบบหนึ่งไปอกีรูปแบบหนึ่งได ้

ข. ความร่วมมอืทีเ่ป็นทางการและใกลช้ดิ มกัพฒันาขึ้น

จากความร่วมมอืแบบหลวมๆ และไมเ่ป็นทางการนกั 

ค. ในโลกปฏบิตักิารยากทีจ่ะจ าแนกความร่วมมอืออกเป็น

รูปแบบต่างๆ ทีต่่างกนัชดัเจน 

ง. ความร่วมมอืคือการท างานร่วมกนัระหวา่งองคก์รทีต่อ้ง

มโีครงสรา้งเป็นทางการ 

จ. ถกูท ัง้ ขอ้ ก. ข. และ ค. 

8. ผูป้ระสานความร่วมมอืระหวา่งองคก์ร (boundary 

spanners) ตอ้งมคีุณสมบตัหิลกัต่อไปนี้ยกเวน้ขอ้ใด 

ก. เป็นผูบ้งัคบับญัชาทีเ่นน้การควบคุมและส ัง่การ 

ข. เป็นผูอ้  านวยความสะดวกใหแ้ก่องคก์รในความร่วมมอื 

ค. เป็นผูม้ทีกัษะในการแกไ้ขความขดัแยง้ 

ง. เป็นผูม้คีวามเขา้ใจในความแตกต่างหลากหลายของตวั

แสดงต่างๆในความร่วมมอื 

จ. เป็นผูม้ทีกัษะในการโนม้นา้วและเจรจาต่อรอง  

 

9. ประเทศทีค่าดวา่เป็นตน้แบบของแนวคิดเรื่องสหการใน

ไทย คือทีใ่ด 

ก. อเมรกิา  

ข. จนี 

ค. ฝร ัง่เศส 

ง. เยอรมนี 

จ. องักฤษ 

10. ขอ้ใดกลา่วถงึลกัษณะของความร่วมมอืระหวา่งองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในไทย 

ก. ความร่วมมอืมกัเกดิขึ้นไดใ้นพื้นทีท่ีม่ผูีน้ าทอ้งถิน่ที่

เขม้แขง็ 

ข. ความร่วมมอืมกัมคีวามเป็นทางการคือมกีารลงนามใน

บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

(MOU) ระหวา่งกนั 

ค. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ยงัตอ้งการการสนบัสนุน

เชงินโยบายจากรฐัสว่นกลางเพือ่ขบัเคลือ่นความร่วมมอื  

ง. ความร่วมมอืเป็นเสมอืนแฟชัน่ทางการบรหิารทอ้งถิน่  

จ. ถกูทกุขอ้  
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แบบประเมนิผลตนเองหลงัเรียนหน่วยที ่9 
 
วตัถปุระสงค ์ เพือ่ประเมนิความกา้วหนา้ในการเรยีนรูข้องนกัศึกษาเกี่ยวกบัเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่นในการจดับริการสาธารณะ” 

ค าแนะน า ขอใหน้กัศึกษาอ่านค าถามแลว้เขยีนวงกลมลอ้มรอบขอ้ค าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ด 

 
1. ขอ้ใดกลา่วถงึความร่วมมอืระหวา่งองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ทีม่ไิดม้พีื้นทีก่ารปกครองติดกนั ทวา่อาจอยู่หา่งกนั

คนละซกีโลก 

ก. Networked Cities 

ข. Just City 

ค. Green City 

ง. City Pride 

จ. Combined Authorities  

2. ทกุขอ้ต่อไปนี้อธิบายความร่วมมอืตามทฤษฏกีารร่วมกนั

กระท าการ (collective action theory) ยกเวน้ขอ้ใด 

ก. ความร่วมมอืเกดิจากการพูดคุยและเขา้อกเขา้ใจกนั

มากกวา่การเอาประโยชนส์ว่นตนเป็นทีต่ ัง้ 

ข. ความร่วมมอืเกดิจากการช ัง่น า้หนกัระหวา่งการลงแรงไป

กบัประโยชนท์ีจ่ะไดจ้ากความร่วมมอื 

ค. การสรา้งแรงจูงใจทีเ่หมาะสมช่วยกระตุน้ใหเ้กดิการสรา้ง

ความร่วมมอืได ้

ง. ความร่วมมอืเกดิไดท้ ัง้ในระดบันโยบายและระดบั

ปฏบิตักิาร 

จ. ลกัษณะความร่วมมอืเป็นไดท้ ัง้การแลกเปลีย่นขอ้มลู ไป

จนถงึการสรา้งขอ้ตกลงในการใชอ้  านาจร่วมกนั 

3. ขอ้ใดมใิช่ภารกจิในการจดับรกิารสาธารณะขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ไทย 

ก. การบรกิารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

ข. การทูต 

ค. การสง่เสรมิจารตีประเพณีทอ้งถิน่ 

ง. การบรหิารจดัการแหลง่น า้เพือ่การเกษตร 

จ. การป้องกนัอบุตัภิยัทางถนน 

 

4. ขอ้ใดต่อไปนี้มไิดก้ลา่วถงึรูปแบบหรอืแนวทางความ

ร่วมมอืระหวา่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ก. Partnership 

ข. Collaboration  

ค. Amalgamation 

ง. Cooperation 

จ. Network 

 

5. หลกัพื้นฐานของการจดับริการสาธารณะแบบใดที่

สอดคลอ้งกบัแนวคิดความร่วมมอืระหวา่งองคก์ร 

ก. การจดับรกิารสาธารณะตามภารกจิหนา้ทีเ่ฉพาะของ

องคก์รตน 

ข. การจดับรกิารสาธารณะทีมุ่ง่เนน้ผลสมัฤทธิ์ตามแต่ละ

บรกิาร 

ค. การจดับรกิารสาธารณะไปตามทรพัยากรทีห่น่วยงาน

ของตนเองม ี

ง. การจดับรกิารสาธารณะทีมุ่ง่เนน้เฉพาะบรรลตุวัชี้วดัการ

ประเมนิผลการปฏบิตัิงานขององคก์ร 

จ. ถกูทกุขอ้ 
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6. ขอ้ใดกลา่วไมถ่กูตอ้งเกี่ยวกบัลกัษณะเฉพาะของความ

ร่วมมอืระหวา่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีเ่กดิขึ้นใน

ฝร ัง่เศส 

ก. เพราะรฐับาลกลางอ่อนแอ ท าใหอ้งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ตอ้งสรา้งความร่วมมอืกนัในการจดับรกิารสาธารณะ 

ข. แต่ละทอ้งถิน่รกัและหวงแหนทอ้งถิน่ตน จงึร่วมมอืกนั

เพราะไมต่อ้งการถกูยุบรวม 

ค. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละแห่งขนาดเลก็มากจงึท า

ใหร่้วมมอืกนัไมย่ากนกั 

ง. การจดัตัง้องคก์รความร่วมมอืระหวา่งองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ เพยีงผ่านความเหน็ชอบของผูว้า่ฯ เทา่นัน้ 

จ. ไมม่ขีอ้ถกู 

7. ขอ้ใดคือแนวโนม้และความทา้ทายของความร่วมมอื

ระหวา่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในบรบิทสากล 

ก. ความร่วมมอืระหวา่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีเ่ขม้แขง็

มกัเกดิในบรบิทเฉพาะของชาติทีม่รีากเหงา้บางประการ 

ข. ความร่วมมอืระหวา่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีเ่ป็น

ทางการ มกัถูกก าหนดและรเิริ่มโดยรฐัสว่นกลาง 

ค. ความร่วมมอืระหวา่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีเ่ป็น

ทางการมแีนวโนม้ลดลง  

ง. ความร่วมมอืระหวา่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ถกูแทนที่

ดว้ยการเป็นภาคีกบัภาคเอกชนมากขึ้น 

จ. ถกูทกุขอ้ 

 

8. ขอ้ใดมไิดก้ลา่วถงึรูปแบบความร่วมมอืทีค่่อนขา้งเป็น

ทางการ 

ก. มกีารลงขนังบประมาณร่วมกนั 

ข. มกัเป็นความร่วมมอืทีต่ ัง้อยู่บนความสมัพนัธท์ีไ่มเ่ป็น

ทางการระหวา่งผูน้ าทอ้งถิน่ 

ค. มกัมขีอ้ตกลงความร่วมมอืเป็นลายลกัษณอ์กัษรในการ

จดัการความร่วมมอืนัน้ 

ง. มกัน าไปสูก่ารตัง้หน่วยงานเฉพาะเพือ่รบัผดิชอบภารกจิ

ภายใตค้วามร่วมมอืนัน้ๆ 

จ. ถกูท ัง้ขอ้ ก.และ ข. 

9. ในค ากลา่วทีว่า่ ความร่วมมอืช่วยท าใหอ้งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่รบัมอืกบัปญัหาทีม่ลีกัษณะขา้มพรมแดนได ้(across 

boundaries) นัน้ พรมแดนทีก่ลา่วถงึ คือพรมแดนอะไร 

ก. พรมแดนทางภูมศิาสตรอ์าณาเขตการปกครองขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ข. พรมแดนอ านาจหนา้ทีภ่ารกจิเฉพาะขององคก์ร 

ค. พรมแดนเชงิวฒันธรรมการท างานขององคก์ร 

ง. พรมแดนเชงิวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิน่ 

จ. ถกูทกุขอ้ 

 

10. ขอ้ใดมใิช่เป้าหมายหรอืผลลพัธท์ีค่าดหวงัของการควบ

รวมองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

ก. ท าใหเ้กดิการประหยดัเชงิขนาดในการจดับรกิารสาธารณะ 

ข. ลดตน้ทนุการบรหิารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ค. สง่เสรมิประชาธิปไตยและการมสีว่นร่วมของประชาชนใน

ทอ้งถิน่ 

ง. จดับรกิารสาธารณะทีค่รอบคลุมจ านวนประชากรไดม้ากขึ้น 

จ. พฒันาศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการ

บรหิารจดัการทอ้งถิน่  

 



          ความร่วมมอืระหวา่งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการจดับริการสาธารณะ       9-5 
 

 

 

 

เฉลยแบบประเมนิผลตนเองหน่วยที ่9 
 

ก่อนเรียน 
1. ค. 

2. จ. 

3. จ. 

4. จ. 

5. จ. 

6. ก. 

7. จ. 

8. ก. 

9. ค. 

10. จ. 

 

หลงัเรียน 
1. ก. 
2. ก. 
3. ข. 
4. ค. 
5. ข. 
6. ก. 
7. จ. 
8. จ. 
9. จ. 
10. ค. 

 

 

 
 


